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Η ισοτιμία δραχμής - δολλαρίου το 1980 ήταν 
1$ προς 42,64 δραχμές, ενώ το 2000 ήταν 1$ 
προς 308,93 δραχμές δηλαδή ενώ η αναλογία 
επταπλασιάσθηκε, οι εξαγωγές μας μόνο διπλα-
σιάσθηκαν (από 5,1 δις $ σε 10,8 δις $) με ταυτό-
χρονη διεύρυνση του εμπορικού μας ελλείμμα-
τος κατά τρεις φορές (από 5,4 δις $ το 1980 στα 
18,6 δις $ το 2000).

Σε αντίθεση οι εξαγωγές μας με το καθεστώς του 
“σκληρού” ευρώ την επταετία 2001-2008 υπερδι-
πλασιάστηκαν (από 10,4 δις $ το 2001 σε 25,5 δις 
το 2008) ενώ το εμπορικό μας έλλειμμα επιδεινώ-
θηκε όχι μόνο εξαιτίας των εξαγωγών αλλά λόγω 
έξαρσης των εισαγωγών. Η αιτία για αυτό εντοπί-
ζεται στους Ολυμπιακούς Αγώνες, στις τιμές πετρε-
λαίου και πρώτων υλών, αύξηση και των δημοσίων 
δαπανών και στην αλλαγή του καταναλωτή και 
προτύπου.

Γιατί η δραχμή δεν θα μας κάνει πιο 
ανταγωνιστικούς

Editorial

Συνεπώς η αύξηση των εξαγωγών με επενδύσεις 
σε νέα προϊόντα, σε parental προϊόντα και η γνώ-
ση είναι οι κρίσιμοι παράγοντες επιτυχίας ενώ οι 
προαναφερθέντες παράγοντες αύξησης του ελλείμ-
ματος πρέπει σιγά-σιγά να διορθωθούν κυρίως με 
καμπάνιες υπέρ της κατανάλωσης ελληνικών προ-
ϊόντων και υπηρεσιών.
Πρέπει να στοχοποιήσουμε τους κλάδους που έχου-
με συγκριτικά πλεονεκτήματα (τουρισμός, αγροδια-
τροφικά, υπηρεσίες κλπ.) με παράλληλη ενίσχυση 
της ρευστότητας - πολύ καλό παράδειγμα είναι το 
ΕΤΕΑΝ. ΤΕΜΤΕ του Υπουργείου Ανάπτυξης που 
πρέπει να δημιουργηθεί επειγόντως και για το 
ΥπΑΑΤ - και των δημοσίων επενδύσεων ώστε να 
επανεκκινήσει την ανάπτυξη της οικονομίας.
Τίποτα δεν θα καταφέρουμε όμως όταν ο ελληνι-
κός λαός δεν εμπνευστεί από ένα νέο όραμα και 
δεν αποκατασταθεί η εμπιστοσύνη μεταξύ κράτους 
και πολίτη.

Στέλιος Δρυς
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Αγροδιατροφική Σύμπραξη
Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου

Μια εταιρεία - εργαλείο για την 
ανάπτυξη του αγροδιατροφικού

τομέα των νησιών

Αλίκη Αμπουλού

North
Aegean

Η Περιφερειακή Αρχή Βορείου Αιγαίου σε μία προσπάθεια ανάδειξης του παραγω-
γικού μοντέλου των νησιών προχωράει με γρήγορους ρυθμούς στην ίδρυση της 
Αγροδιατροφικής Σύμπραξης της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου αναγνωρίζοντας 

πως η γεωργία και η αγροτική παραγωγή βρίσκονται στο επίκεντρο της κοινωνίας 
και της περιφερειακής οικονομίας εξασφαλίζοντας τη διατροφική επάρκεια, προ-
στατεύοντας το περιβάλλον, δημιουργώντας θέσεις απασχόλησης και διατηρώντας 

ζωντανό και υγιή τον κοινωνικό και οικονομικό ιστό.  
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Οι βασικοί σκοποί της Περιφέρειας είναι η αύξη-
ση της βιολογικής παραγωγής στη γεωργία και την 
κτηνοτροφία και όχι μόνο του αριθμού των παραγω-
γών αλλά και η αύξηση της μεταποιητικής δραστη-
ριότητας των γεωργικών προϊόντων και η πιστοποί-
ηση τους. Μεγάλη σημασία επίσης έχει η διάσωση 
και η προώθηση των τοπικών ποικιλιών και φυλών, 
οι οποίες σε αρκετές περιπτώσεις απειλούνται με 
εξαφάνιση ενώ η ενίσχυση της απασχόλησης και η 
αύξηση του εισοδήματος του παραγωγού και επι-
χειρηματία του αγροδιατροφικού τομέα αποτελούν 
προκλήσεις για την περιφέρεια ειδικά σε ένα περι-
βάλλον με τόσο δύσκολες οικονομικές συγκυ- ρίες. 
Σκοπός της περιφέρειας είναι να υποστηρίξει όλους 
τους εμπλεκόμενους, συμπεριλαμβανομένων των 
μικρών παραγωγών, στην προσπάθεια τους να προ-
ωθήσουν και να διατηρήσουν τα χαρακτηριστικά 
προϊόντα της Περιφέρειας αφού στις μέρες μας ο 
δεσμός μεταξύ ενός προϊόντος, ενός τόπου και των 
κατοίκων, δεν αντιπροσωπεύει απλά μια κληρονο-
μιά που πρέπει να διατηρηθεί, αλλά αποτελεί μια 
σημαντική αυτοτελή οικονομική αξία, καθώς οι κα-
ταναλωτές ενδιαφέρονται όλο και πιο πολύ για την 
ποιότητα που συνδέεται με την γεωγραφική προέ-
λευση, την τοπική παράδοση και τα τοπικά έθιμα.

Η foodstandard έχοντας ήδη την εμπειρία μετά από 
τη συνεργασία της με την περιφέρεια Κρήτης για 
την ίδρυση της Αγροδιατροφικής Σύμπραξης Πε-
ριφέρειας Κρήτης και αναγνωρίζοντας πως το κυ-
ριότερο κίνητρο της προσπάθειας της Περιφέρειας 
Βορείου Αιγαίου είναι η επίτευξη της βελτίωσης της 
ποιότητας ζωής των ανθρώπων που απασχολούνται 
στον αγροδιατροφικό τομέα των νησιών καθώς και 
η διασύνδεση του αγροτικού και του τουριστικού το-
μέα, συνεργάστηκε με την περιφέρεια ως τεχνικός 
σύμβουλος για την ιδρυση της εταιρείας επιδιώκο-
ντας μέσα από τη συνέργια να επιτευχθεί η πολυ-
πόθητη ανάπτυξη που θα οδηγήσει στη δημιουργία 
μιας πραγματικά βιώσιμης περιφέρειας.

Η εταιρεία αυτή θα είναι μία σύμπραξη δημοσίου 
και ιδιωτικού τομέα (49% η Περιφέρεια και 51% τα 
μέλη της - ομάδες παραγωγών, ενώσεις, αγροτικοί 
συνεταιρισμοί, επιχειρήσεις, επαγγελματικοί σύνδε-
σμοι κλπ) και θα αποτελεί τον συντονιστή μεταξύ 
των Δημοσίων υπηρεσιών της Περιφέρειας και των 
Δήμων, της αγοράς και του ιδιωτικού τομέα ενώ πα-
ράλληλα θα είναι εταιρεία- ομπρέλα, για το καλάθι 
των προϊόντων Βορείου Αιγαίου και θα αναπτύξει 
τοπικά συμφωνα ποιότητας σε κάθε νησί ξεχωριστά 
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με απόλυτο σεβασμό στη τοπική παράδοση και στις 
ιδιαιτερότητες σε απόλυτη συνεργασία με τις τοπικές 
αρχές.
Για την επίτευξη των στόχων της εταιρείας, η 
foodstandard πρότεινε και η περιφέρεια υιοθέτησε, 
ένα λογότυπο - ομπρέλα τόσο για τα προϊόντα όσο 
και για τις υπηρεσίες, το οποίο θα συνοδεύεται από 
ένα αυστηρό πλαίσιο κριτηρίων απονομής μετά από 
επιθεώρηση πιστοποίησης του. Στόχος είναι το σήμα 
"Βόρειο Αιγαίο" καθώς και το σύστημα ποιοτικών 
απαιτήσεων και απονομής του να ενταχθεί στα προ-
αιρετικά περιφερειακά  σήματα γεωγραφικών ενδεί-
ξεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης ώστε να αποκτήσουν 
υπεραξία τα προϊόντα και οι υπηρεσίες της Περιφέ-
ρειας. 

Για την υλοποίηση όλων των παραπάνω σκοπών δη-
μιουργήθηκε η κατάλληλη ομάδα έργου, στην οποία 
συμμετείχε και η foodstandard ως τεχνικός σύμβου-
λος, αποτελούμενη από τους θεματικούς αντιπεριφε-
ρειάρχες και υπηρεσιακούς παράγοντες η οποία και 
ταξίδεψε στα πέντε μεγάλα νησιά της Περιφέρειας 
(Λήμνο, Χίο, Ικαρία, Σάμο & Λέσβο) προκειμένου να 
συνδιαλλαγεί άμεσα με τους πιθανούς εταίρους της 
Αγροδιατροφικής Σύμπραξης ανά νησί και να τους 
ενημερώσει για τις αρχές και τους στόχους της.

Η προσπάθεια αυτή έτυχε θετικής ανταπόκρισης από 

τις τοπικές κοινωνίες και παράλληλα έγινε καταγρα-
φή των αναγκών του κάθε νησιού σε ότι αφορά την 
ανάπτυξη του αγροδιατροφικού τομέα. Οι επιχειρή-
σεις που επιθυμούν να είναι μέλη της εταιρείας φτά-
νουν τις 55 και πρόκειται για επιχειρήσεις από όλα τα 
νησιά (Λέσβος- 23, Χίος- 10, Σάμος- 12, Λήμνος- 9, 
Ικαρία- 1) και από όλους τους παραγωγικούς τομείς 
(ελαιοκομία, ποτοποιία, τουριστικές επιχειρήσεις, τυ-
ροκομικά προϊόντα, συνεταιρισμοί και ενώσεις κ.α)

Μέσα σε αυτή τη δύσκολη για τη χώρα μας οικονο-
μική συγκυρία, η Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου φιλο-
δοξεί να χαράξει μια νέα πορεία ανάπτυξης για τον 
τόπο με ουσιαστικές πρωτοβουλίες και συντονισμέ-
νες δράσεις και με αποκλειστικό σημείο αναφοράς 
την συλλογική ωφέλεια χρησιμοποιώντας ως μέσον 
αυτή την πρότυπη εταιρεία-εργαλείο. Στόχος είναι 
τα ιδιαίτερα κοινωνικά, πολιτισμικά και παραγωγικά 
χαρακτηριστικά της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, 
να αποτελέσουν και τα ανταγωνιστικά πλεονεκτή-
ματα της. Σε αυτά τα πλαίσια, η στήριξη του αγρο-
διατροφικού τομέα μέσα από τις δράσεις της Αγρο-
διατροφικής Σύμπραξης της Περιφέρειας, αποτελεί 
στρατηγική επιλογή για ένα ισχυρό αναπτυξιακό και 
παραγωγικό μοντέλο, αναδεικνύοντας το όραμα για 
βιώσιμα, πράσινα νησιά που θα δημιουργούν θέσεις 
εργασίας, ασφάλεια και ευημερία στους κατοίκους 
τους.
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Οργανώσεις ελαιουργικών φορέων

 -  Καν. (ΕΚ) 2080/2005  -  Καν. (ΕΚ) 867/2008  -  
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2006 - 2015
(Μέρος ΙΙ)

1 ΕΑΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ 1.600.000 109.612 109.612 1.819.225

2 ΕΑΣ ΑΙΓΙΟΥ 450.000 18.607 18.607 487.215

3 ΕΑΣ ΑΜΦΙΣΣΑΣ 700.000 44.062 44.062 788.125

4 ΕΑΣ ΑΡΤΑΣ - ΦΙΛΙΠΠΙΑΔΑΣ 200.000 212 212 200.425

5 ΕΑΣ ΑΤΑΛΑΝΤΗΣ 400.000 4.870 4.870 409.740

6 ΕΑΣ ΕΥΒΟΙΑΣ 600.000 30.103 30.103 660.207

7 ΕΑΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ 350.000 40.943 40.943 431.888

8 ΕΑΣ ΗΛΕΙΑΣ - ΟΛΥΜΠΙΑΣ 1.350.000 118.208 118.208 1.586.417

9 ΕΑΣ ΘΗΒΑΣ 150.000 0 0 150.000

10 ΕΑΣ ΚΑΒΑΛΑΣ 1.457.000 109.725 109.725 1.676.450

11 ΕΑΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ - ΙΘΑΚΗΣ 300.000 1.948 1.948 303.896

12 ΕΑΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ 1.060.000 94.533 94.533 1.249.068

13 ΕΑΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ 3.100.000 270.666 270.666 3.641.333

14 ΕΑΣ ΛΑΜΙΑΣ 400.000 4.060 4.060 408.120

15 ΕΑΣ ΛΕΣΒΟΥ 2.880.000 228.250 228.250 3.336.500

16 ΕΑΣ ΛΕΧΑΙΝΩΝ 150.000 750 750 151.500

17 ΕΑΣ ΜΕΡΑΜΒΕΛΛΟΥ 550.000 24.940 24.940 599.881

18 ΕΑΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ 1.300.000 43.926 43.926 1.387.854

19 ΕΑΣ ΜΕΣΣΑΡΑΣ 1.700.000 150.368 150.368 2.000.737

20 ΕΑΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 3.700.000 212.450 212.450 4.124.900

21 ΕΑΣ ΜΟΝΟΦΑΤΣΙΟΥ 850.000 18.333 18.333 886.667

22 ΕΑΣ ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ 1.300.000 135.650 135.650 1.571.300

23 ΕΑΣ ΠΕΖΩΝ 1.200.000 50.966 50.966 1.301.932

24 ΕΑΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ 500.000 3.734 3.734 507.468

25 ΕΑΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ 2.350.000 196.133 196.133 2.742.267

26 ΕΑΣ ΣΕΛΙΝΟΥ 200.000 812 812 201.625

27 ΕΑΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ 600.000 45.806 45.806 691.612

28 ΕΑΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ 600.000 3.225 3.225 606.450

29 ΕΔΟΕΕ 550.000 0 0 550.000

30 ΕΚΕΠΕ 400.000 26.000 26.000 452.000

31
ΕΛΑΙΟΚΟΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΗΣ
ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

650.000 24.114 24.114 698.228

32 ΠΕΜΕΤΕ 1.497.000 143.250 143.250 1.783.500

33 ΣΥΤΕΚ 200.000 38.440 38.440 276.881

Α/Α ΟΕΦ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΙΔΙΑΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΛΟ

Καν. (ΕΚ) 867/2008 (2012-2015) όπως τροποποιήθηκε από τον 
Καν (ΕΕ) 1220/2011



Επιλέξιμες για την κοινοτική χρηματοδότηση 
δραστηριότητες

i) συγκέντρωση στοιχείων για τον κλάδο και την αγορά, σύμφωνα με τις προδιαγραφές για την μέθοδο, την γεωγραφική αντιπροσω-
πευτικότητα και ακρίβεια που καθορίζονται από την αρμόδια εθνική αρχή.

ii) εκπόνηση μελετών, ιδίως για θέματα συνδεόμενα με τις άλλες δραστηριότητες που προβλέπονται στο πρόγραμμα εργασίας της 
σχετικής οργάνωσης ελαιουργικών φορέων.

i) συλλογικές εργασίες διατήρησης των ελαιώνων υψηλής περιβαλλοντικής αξίας που απειλούνται με εγκατάλειψη, σύμφωνα με τους 
όρους που καθορίζει βάσει αντικειμενικών κριτηρίων η αρμόδια εθνική αρχή, ιδίως όσον αφορά τις δυνητικά επιλέξιμες περιφερεια-
κές ζώνες καθώς και την έκταση και τον ελάχιστο αριθμό ελαιοπαραγωγών που πρέπει να συμμετέχουν για να αποβούν αποτελεσμα-
τικές οι εν λόγω εργασίες

ii) ανάπτυξη ορθών γεωργικών πρακτικών ελαιοκαλλιέργειας με βάση περιβαλλοντικά κριτήρια προσαρμοσμένα στις τοπικές συνθή-
κες, καθώς και η διάδοση τους στους ελαιοκαλλιεργητές και παρακολούθηση της πρακτικής εφαρμογής τους.

iii) έργα πρακτικής επίδειξης εναλλακτικών τεχνικών, αντί της χρήσης χημικών προϊόντων, για την καταπολέμηση του δάκου της ελιάς.

iv) έργα πρακτικής επίδειξης των τεχνικών ελαιοκαλλιέργειας που έχουν ως στόχο την προστασία του περιβάλλοντος και τη διατήρηση 
του τοπίου, όπως η βιολογική, η ορθολογική και η ολοκληρωμένη γεωργία.

v) εισαγωγή δεδομένων περιβαλλοντικού χαρακτήρα στο ηλεκτρονικό σύστημα γεωγραφικής πληροφόρησης για την ελαιοκαλλιέργεια 
(ελαιοκομικό ΣΓΠ) που αναφέρεται στο άρθρο 20 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1782/2003.

i) βελτίωση των συνθηκών καλλιέργειας, ιδίως καταπολέμηση του δάκου της ελιάς, συγκομιδής, παράδοσης και αποθήκευσης των 
ελιών πριν από τη μεταποίησή τους, σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές που καθορίζονται από την αρμόδια εθνική αρχή.

ii) βελτίωση των ποικιλιών των ελαιώνων των ιδιωτικών εκμεταλλεύσεων, υπό τον όρο ότι συμβάλλουν στην επίτευξη των στόχων των 
προγραμμάτων εργασίας.

iii) βελτίωση των συνθηκών αποθήκευσης και αξιοποίησης των καταλοίπων της παραγωγής ελαιολάδου και επιτραπέζιων ελιών

iv) παροχή τεχνικής βοήθειας στην ελαιουργική μεταποιητική βιομηχανία για τα θέματα που συνδέονται με την ποιότητα των προϊό-
ντων

v) δημιουργία και βελτίωση των εργαστηρίων ανάλυσης παρθένου ελαιολάδου

vi) κατάρτιση γευσιγνωστών για τους ελέγχους των οργανοληπτικών χαρακτηριστικών των παρθένων ελαιολάδων.

i) δημιουργία και διαχείριση συστημάτων που επιτρέπουν την ιχνηλασιμότητα των προϊόντων από τον ελαιοκαλλιεργητή μέχρι την 
συσκευασία και την επισήμανση, σύμφωνα με τις προδιαγραφές που καθορίζονται από την αρμόδια εθνική αρχή.

ii) δημιουργία και διαχείριση συστημάτων πιστοποίησης της ποιότητας, με βάση σύστημα ανάλυσης κινδύνου και κρίσιμων σημείων 
ελέγχου (HACCP) το οποίο είναι σύμφωνο με τα τεχνικά κριτήρια που καθορίζει η αρμόδια εθνική αρχή.

iii) δημιουργία και διαχείριση συστημάτων για την παρακολούθηση της συμμόρφωσης με τα πρότυπα γνησιότητας, ποιότητας και 
εμπορίας του ελαιολάδου και των επιτραπέζιων ελιών που διατίθενται στην αγορά, σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές που καθο-
ρίζει η αρμόδια εθνική αρχή

i) διάδοση πληροφοριών για το έργο των οργανώσεων ελαιουργικών φορέων στους τομείς που αναφέρονται στα στοιχεία α), β), γ) και δ)

ii) δημιουργία και ενημέρωση δικτυακού τόπου σχετικού με τις δραστηριότητες των οργανώσεων ελαιουργικών φορέων στους τομείς 
που αναφέρονται στα στοιχεία α), β), γ) και δ).

Τομέας παρακολούθησης και διοικητικής διαχείρισης της αγοράς στον κλάδο του ελαιολάδου και των επιτραπέζιων ελιών:

ΤΟΜΕΑΣ Α

ΤΟΜΕΑΣ Β

ΤΟΜΕΑΣ Γ

ΤΟΜΕΑΣ Δ

ΤΟΜΕΑΣ Ε

Τομέας βελτίωσης των περιβαλλοντικών επιπτώσεων της ελαιοκαλλιέργειας.

Τομέας βελτίωσης της ποιότητας της παραγωγής ελαιολάδου και επιτραπέζιων ελιών.

Τομέας ιχνηλασιμότητας της πιστοποίησης και της προστασίας της ποιότητας του ελαιολάδου και των επιτραπέζιων 
ελιών, ιδίως μέσω του ποιοτικού ελέγχου των ελαιολάδων που πωλούνται στον τελικό καταναλωτή υπό τον έλεγχο των 
εθνικών διοικήσεων

Τομέας της διάδοσης πληροφοριών σχετικών με τις δραστηριότητες των οργανώσεων φορέων που αποσκοπούν στη
βελτίωση της ποιότητας του ελαιολάδου και των επιτραπέζιων ελιών
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1 ΕΑΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ 1.819.225 0 1.100.000 295.125 408.100 16.000

2 ΕΑΣ ΑΙΓΙΟΥ 487.215 0 200.000 241.215 40.000 6.000

3 ΕΑΣ ΑΜΦΙΣΣΑΣ 788.125 0 500.000 117.525 160.600 10.000

4 ΕΑΣ ΑΡΤΑΣ -
ΦΙΛΙΠΠΙΑΔΑΣ 200.425 0 170.000 30.425 0 0

5 ΕΑΣ ΑΤΑΛΑΝΤΗΣ 409.740 0 150.000 259.740 0 0

6 ΕΑΣ ΕΥΒΟΙΑΣ 660.207 0 250.0000 310.207 80.700 19.300

7 ΕΑΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ 431.887,5 0 203.887 70.000 154.000 4.000

8 ΕΑΣ ΗΛΕΙΑΣ -
ΟΛΥΜΠΙΑΣ 1.586.416 0 500.000 689.916 380.500 16.000

9 ΕΑΣ ΘΗΒΑΣ 150.000 0 150.000 0 0 0

10 ΕΑΣ ΚΑΒΑΛΑΣ 1.676.450 0 1.130.000 113.050 419.400 14.000

11 ΕΑΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ - 
ΙΘΑΚΗΣ 303.896,1 0 200.000 103.896 0 0

12 ΕΑΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ 1.249.067 0 721.098 156.970 364.000 7.000

13 ΕΑΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ 3.641.333 0 1.483.000 1.192.333 936.000 30.000

14 ΕΑΣ ΛΑΜΙΑΣ 408.120 0 240.000 164.120 0 4.000

15 ΕΑΣ ΛΕΣΒΟΥ 3.336.500 0 1.546.000 922.500 848.000 20.000

16 ΕΑΣ ΛΕΧΑΙΝΩΝ 151.500 0 111.500 40.000 0 0

17 ΕΑΣ ΜΕΡΑΜΒΕΛΛΟΥ 599.880 0 260.000 153.213 186.666 0

18 ΕΑΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ 1.387.853 0 799.083 327.548 253.333 7.888

19 ΕΑΣ ΜΕΣΣΑΡΑΣ 2.000.736 0 997.000 409.736 550.000 44.000

20 ΕΑΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 4.124.900 0 2.251.000 1.113.900 720.000 40.000

21 ΕΑΣ ΜΟΝΟΦΑΤΣΙΟΥ 886.666 0 772.000 82.666 27.800 4.200

22 ΕΑΣ ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ 1.571.300 0 715.000 322.300 524.000 10.000

23 ΕΑΣ ΠΕΖΩΝ 1.301.932 0 300.000 661.265 323.333 17.333

24 ΕΑΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ 507.468 0 300.000 197.468 0 10.000

25 ΕΑΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ 2.742.266 0 1.808.500 198.766 682.000 53.000

26 ΕΑΣ ΣΕΛΙΝΟΥ 201.625 0 151.625 50.000 0 0

27 ΕΑΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ 691.612 0 249.999 435.612 0 6.000

28 ΕΑΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ 606.450 0 199.500 406.950 0 0

29 ΕΔΟΕΕ 550.000 550.000 0 0 0 0

30 ΕΚΕΠΕ 452.000 59.500 0 311.500 81.000 0

31

ΕΛΑΙΟΚΟΜΙΚΑ
ΠΡΟΪΟΝΤΑ
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΗΣ 
ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

698.227 0 350.000 258.227 90.000 0

32 ΠΕΜΕΤΕ 1.783.500 15.000 400.000 860.500 468.000 40.000

33 ΣΥΤΕΚ 276.881 0 0 128.879 148.002 0

Α/Α ΟΕΦ ΣΥΝΟΛΟ ΤΟΜΕΑΣ 
Α

ΤΟΜΕΑΣ 
Β

ΤΟΜΕΑΣ 
Γ

ΤΟΜΕΑΣ 
Δ

ΤΟΜΕΑΣ 
Ε

Κατανομή σε τομείς
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21%

28%

48%

2%
1%

Αi 59.500

Αii 565.000

Βi 470.000

Βii 652.000

Βiii 0

Βiv 17.087.193

Γi 1.512.886

Γii 155.064

Γiii 3.827.652

Γiv 4.589.126

Γv 480.829

Γvi 60.000

Δi 5.752.468

Δii 1.660.966

Δiii 432.000

Εi 344.422

Εii 34.300

A   2% 
B   48%
Γ   28%
Δ   21%
Ε   1%

624.500 €
18.209.193 €
10.625.559 €
7.845.435 €

378.722 €

Κατανομή σε τομείς

Κατανομή σε δραστηριότητες
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